Kort jaarverslag
2019
> Bijna 1.300 bijzondere projecten
mogelijk gemaakt
> 168 studenten doen internationale
ervaring op door beurs
> Minder, maar beter passende
aanvragen ontvangen
> Donaties voor nieuwe groepen
aanvragers

Bekijk ons volledige jaarverslag
op vsbfonds.nl
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Beter passende aanvragen
Totaal
donaties

€ 28
miljoen

Maar liefst 28 miljoen euro kende VSBfonds in 2019 toe aan 1.293
grote én kleine projecten. Een geweldig resultaat! Zo maakten we met
een bijdrage van € 370 mogelijk dat oratoriumvereniging Psallite Deo in
Oudewater een speciale les kon geven op de plaatselijke basisscholen
over de monumentale Michaelskerk. En schoolbesturen in de
Zaanstreek kunnen drie jaar lang extra leertijd inroosteren door een gift
van € 550.000. Daarmee kunnen leerlingen op basisscholen in een
Zaanse achterstandswijk hun leerachterstanden wegwerken.
In 2019 heeft VSBfonds minder aanvragen ontvangen dan in 2018.
Maar omdat deze wél beter aansloten bij ons beleid, konden we per
saldo toch meer aanvragen (1.293) toewijzen dan in 2018 (1.092). We
hadden ons ten doel gesteld om 44% van het donatiebudget toe te
kennen aan sociale projecten. Daarin zijn we niet geslaagd. We
kenden hieraan 37% van het donatiebudget toe.

Door een lager aantal aanvragen is er meer tijd voor een persoonlijke
benadering, vaak in de vorm een persoonlijk gesprek. Zo kon regel
matig een ‘net niet aan de eisen voldoende’
aanvraag met enkele aanpassingen alsnog
voor een donatie in aanmerking komen.
VSBfonds steunt iedereen die actief
mee wil doen in onze samenleving en
Hoe werken we doelgerichter aan onze missie?
iedereen die anderen actief uitnodigt mee
En wat levert een donatie uiteindelijk op? Om
te doen met projecten. Met projecten
dat beter in kaart te brengen werken we nu
waarbij mensen leren, zich ontwikkelen
met een veranderaanpak, een zogenaamde
of omkijken naar anderen. Of met
‘Theory of Change’. Met behulp hiervan
projecten die zorgen voor nieuwe
kunnen we in enkele stappen beoordelen of
verbindingen tussen groepen verschil
een project ook echt bijdraagt aan onze missie
lende mensen. Zo versterkt VSBfonds
en visie. De eerste ervaringen zijn positief.
een samenleving waarin we ‘samen
redzaam’ zijn en het prettiger leven is.
Voor maatschappelijke betrokken
studenten is er een VSBfonds studie
beurs om in het buitenland te studeren.
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Zelf op zoek naar
goede initiatieven
In 2019 gingen we meer dan voorheen zélf op zoek naar
steunenswaardige initiatieven. Daarbij werden we geholpen
door samenwerkingspartners en matchmakers met veel
kennis van de regio die ons, overal in het land, wezen op
goede plannen en initiatieven. Ook dat droeg bij aan een
hoger aantal toegekende donaties.
We namen zelf het initiatief om in contact te komen met mooie sociale
initiatieven. Zo gingen we op zoek naar ideeën om vooroordelen te
bestrijden. Dat leverde zóveel goede plannen op dat we ruim 450.000
euro konden toekennen om ze te realiseren, dubbel zoveel als gepland.
In het najaar van 2019 spraken we met tien mensen die de weg naar
ons wisten te vinden en vroegen hen om advies hoe we meer initiatie
ven kunnen bereiken, en zij ons. Op basis van hun suggesties stellen
we een actieplan op om met meer ‘wijkontwikkelaars’ in contact te
komen.
Ook maakten we het mensen
makkelijk om goede ideeën op
een andere manier, zoals een
filmpje, aan ons voor te leggen
en door onze adviseurs te laten
beoordelen. Deze werkwijze was
onderdeel van de pilot ‘Urban
Grassroots’ en daar is flink
gebruik van gemaakt.

Matchmaker Jennifer
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Mens & Maatschappij
Casus

Mila Romijn, initiatiefnemer van Stichting M.I.L.A. voor ‘Ons Winkeltje’.

Project in beeld:

M.I.L.A. verbindt inwoners
Zuiderzeewijk Lelystad
VSBfonds wil meer betekenen voor succesvolle projecten die al een
tijd bestaan. Zoals bijvoorbeeld stichting M.I.L.A.: Met Inzet Lukt Alles.
Dat laat een groep vrijwilligers al dertig jaar zien in de Zuiderzeewijk in
Lelystad. De stichting verbetert de leefbaarheid in de wijk, waar veel
inwoners te maken hebben met werkloosheid, armoede en eenzaam
heid. In ‘Ons Winkeltje’ kunnen bewoners werkervaring opdoen,
tweedehands kleding kopen en elkaar ontmoeten. Een tweede initiatief
is een moestuin. Hier kunnen mensen groente en fruit verbouwen en
samen opeten. Zo ontstaat er een bijzondere verbondenheid, die
uitnodigt om mee te doen. In 2019 steunde VSBfonds deze prachtige
projecten, voor een sterkere sociale cohesie in de Zuiderzeewijk!
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In de regio

Meer regionale impact via
Donatie op Locatie
Om meer impact op regionaal en lokaal niveau te bereiken trekt VSBfonds het land in. Daarom
zijn we Donatie op Locatie gestart. Initiatiefnemers die willen bijdragen aan de lokale of
regionale gemeenschap kunnen een aanvraag indienen en voor een toelichtend gesprek
worden uitgenodigd. Adviseurs van VSBfonds die aan de regio verbonden zijn, gaan met hen in
gesprek over de mogelijkheden voor een aanvraag. Binnen twee weken is duidelijk of het
project een gift ontvangt. Een persoonlijke en snelle aanpak die voor iedereen werkt!
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Speciale projecten
In sommige projecten neemt VSBfonds zelf het initiatief.
Of draagt VSBfonds via intensieve samenwerking bij aan de
realisatie van ideeën. Hieronder een paar mooie voorbeelden!
In maart 2019 bezochten 900 actieve Nederlanders het
‘We Doen het Samen! Festival’ in Amersfoort. Het
initiatief hiervoor lag bij VSBfonds en KNHM Foundation.
Het festival biedt praktische tips, inzichten en financiële
mogelijkheden voor projecten van burgers voor burgers.
De deelnemers deelden met elkaar hun ervaringen over
het organiseren van vooral kleinschaliger, lokale activiteiten.
Samen met KNHM Participaties ondersteunen we
initiatieven vanuit buurt- of dorpsbewoners die de
leefbaarheid willen verbeteren: van een ontmoetingsplek
tot wijkonderhoud of het redden van de buurtsuper.
Samen met UAF creëren we kansen voor vluchteling-
studenten. In 2019 volgden vijftig van hen een opleiding
en kregen zij hulp bij het vinden van passend werk. Zo
benutten de jongeren hun talenten en doen ze mee in de
samenleving.
Dankzij de financiering van VSBfonds kon
de Zonnebloem onderzoek uitvoeren naar
de toegankelijkheid voor minder validen van
10 culturele instellingen in ons land. Koninklijk
Theater Carré in Amsterdam was de eerste
locatie waar dit onderzoek plaatsvond. Op
basis van de bevindingen kon men meteen
actie ondernemen en bepaalde aanpassingen
doorvoeren. Dat leverde Carré de toegankelijk
heidsplaquette Onbeperkt Eropuit op.
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Project in beeld:

‘Zoo Mooi!’, ode aan
Aleid Rensen

Kunst & Cultuur
Casus

‘Zoo Mooi!’, ode aan Aleid Rensen is een muziekvoorstelling die haar levensverhaal
verbindt met de geschiedenis van het voormalige Dierenpark Emmen. Eind mei
voerde Harmonie Euterpe de muziek uit samen met lokale artiesten. Het verhaal is
gebaseerd op Aleids boek De verdwenen dierentuin. Heel geschikt dus als
culturele invulling voor het nieuwe Rensenpark, waar de dierentuin vroeger lag.
Heel Emmen leek met deze voorstelling herinneringen uit het verleden op te halen.
Bovendien was een optreden van dergelijk
formaat, met meerdere samenwerkende
disciplines, leerzaam en leuk voor alle
deelnemers. Niet alleen de gemeente
ondersteunde het initiatief, maar ook de
provincie Drenthe, diverse scholen, een hotel,
een mediabedrijf, een werkplaats en een
vertellersgilde. Een mooi voorbeeld van
cultuur die verbindt.

“ Heel Emmen haalde
herinneringen op
aan het voormalige
dierenpark”
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Beurzen
Casus

VSBfonds Beurzen bezorgen
168 studenten een unieke
internationale ervaring
In 2019 ontvingen we 474 beursaanvragen en kregen 168 studenten die
ook toegekend. Met steun van VSBfonds kunnen zij in het buitenland
studeren. Belangrijke voorwaarden om een dergelijk beurs te krijgen zijn
de maatschappelijke motivatie en activiteiten naast de studie. Ook kijken
we hoe studenten deze buitenlandervaring na terugkomst in ons eigen
land kunnen inzetten voor maatschappelijke initiatieven.

Werken aan een schonere zee… dankzij een beurs van VSBfonds
Floris Calkoen (27, Amsterdam) wil de zee weer schoon maken. De studiebeurs van VSBfonds
maakt zijn droom mogelijk om daaraan actief te kunnen werken. Voor zijn master Marine
Environment and Resources onderzocht hij hoe de Portugese stranden in de afgelopen veertig
jaar zijn veranderd. Hij volgde vakken in Bordeaux, San Sebastian en South-Hampton en
schrijft momenteel zijn scriptie in Lissabon. Naast inhoudelijke kennis bouwt hij zo ook een
internationaal netwerk op. Met al die kennis, contacten en ervaring is hij straks beter in staat
zijn bijdrage te leveren aan het schoner maken van de zee. Want dat is wat Floris drijft!

“ Tijdens het surfen realiseerde
ik me hoe slecht we op
dit moment met de zee en
het strand omgaan. Dat
motiveerde me om hier zelf
iets aan te gaan doen.”

Floris Calkoen zet zich in voor een schonere zee.
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Donaties voor nieuwe
groepen aanvragers
Soms passen initiatieven perfect bij VSBfonds, maar weten hun bedenkers ons niet
te vinden. Een groep matchmakers wijst ons daarom op dit soort projecten. Zij
maakten ook duidelijk dat onze procedure niet altijd aansluit op de werkwijze van
potentiële aanvragers. Om dit op te lossen, onderzochten we in 2019 of we de
procedure konden vereenvoudigen. Werkt het bijvoorbeeld als aanvragers een
filmpje insturen met hun plan, in plaats van alles op papier te zetten? Via deze Urban
Grassroots-regeling kregen we onder andere het project Campfire van Goldfished
binnen. De twaalf jonge artiesten en muzikanten daar bewandelen niet het
gebruikelijke pad van kunstvakopleiding naar beroepspraktijk. Ze zijn vaak auto
didact. Daardoor missen ze aansluiting bij de structuren van de muziekindustrie.
Bij Campfire kunnen zij zich artistiek en zakelijk verder ontwikkelen.
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Waar ging in 2019
ons geld heen?
Wat hebben we uitgegeven?
Hoogte toekenning donaties

477

Tot € 5.000,-

Totaal
donaties

€ 28
miljoen

> € 30.000,-

Kunst & Cultuur
€ 15,6 miljoen

552

€ 5.001,tot € 30.000,-

Mens & Maatschappij
€ 9,2 miljoen

238

Speciale
Studiebeurzen
€ 1,5 miljoen programma’s
€ 1,7 miljoen

Toegekende en afgewezen aanvragen 2018 en 2019

2018
3079 aanvragen

Toegekend
1092 (35%)

2019
2750 aanvragen

Toegekend
1293 (45%)
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Toegekende
projecten in het land
Toegekende projecten in het land
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Donaties Mens & Maatschappij
projecten

9.180.759,-

Donaties Kunst & Cultuur projecten

15.649.048,Vrijwillige inzet
€ 110.897,-

Burgerschaps
competenties
€ 4.289.263,-

Kunsproductie
maatschappelijk effect
€ 2.591.770,Amateurkunst
€ 2.056.196,-

Sterke
buurten/wijken
€ 4.891.496,-

Programmering en
publieksbegeleiding
€ 8.763.252,-

Educ. trajecten
voor schoolgaande
jeugd
€ 852.252,(Her)inrichting
€ 1.274.681,-
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